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 یوضر ناسارخ ناتسا رد ییاتسور و یرهش تیریدم درکلمع یقیبطت یبایزرا
 هنورد یعیمس دمحم

 دحاو ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،تیریدم هورگ ،هعسوت و یقیبطت تیریدم شیارگ یتلود تیریدم یارتکد یوجشناد
 ناریا ،نامرک ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نامرک

 1ینایکروپ دوعسم
 ،نامرک ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نامرک دحاو ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،تیریدم هورگ ،رایداتسا ،یتلود تیریدم یارتکد

 ناریا

 یسابع هداز گیب هنازرف
  ،نامرک دحاو ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،تیریدم هورگ ،رایداتسا ،یناگرزاب تیریدم یارتکد

 ناریا ،نامرک ،یمالسا دازآ هاگشناد
 18/25/2398 :شریذپ رودص خیرات 37/05/2398:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 و اه هعومجم نیا هب نتخادرپ نودب اه یرایهد و اه یرادرهش رد نآ تیریدم و درکلمع ءاقترا و ییاتسور و یرهش هعماج حالصا
 یدربراک ،فده رظنزا قیقحت نیا ،قیقحت عون هب هجوت اب اذل .دوب دهاوخن رودقم نآ درکلمع ءاقترا و دوبهب و نآ هاگیاج و شقن

 یروآ عمج هب کرادم و دانسا و ینادیم تاقیقحت هویش هب هک دشاب یم یگتسبمه عون زا یفیصوت ،شور رظنزا و تسا یا هعسوت و
 16 یجنسرظن قیرط زا ،یرظن ینابم زا هدش جارختسا یاهرایعم و قیقحت یوگلا هک نیا هب هجوت اب رگید فرط زا .دزادرپ یم اه هداد
 هعماج .دشاب یم یفلد شور رب ینتبم رضاح شهوژپ قیقحت شور اذل ،دنا هتفرگرارق ییاهن دییأت و یسرربدروم ناگربخ زا رفن

 یبایزرا تاعالطا و هداد لیکشت یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش رد رقتسم اه یرایهد و یاه یرادرهش ار قیقحت نیا یرامآ
 و یوضر ناسارخ ناتسا 36 لاس یرامآ همانلاس و روشک یاه یرادرهش و اه یرایهد نامزاس هدشدرادناتسا همان ماظن زا اه نآ درکلمع
 هدش هدافتسا یطابنتسا و یفیصوت یاه هرامآ عاونا زا ،هدمآ تسد هب یاه هداد لیلحتو هیزجت یارب تسا هدش جارختسا کرادم و دانسا
 و تبثم ریثأت هدنهد ناشن جیاتن .تسا هدش ماجنا amos و SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب زین یرامآ یاه لیلحتو هیزجت هیلک .تسا
 رادانعم و تبثم ریثأت ،نییاپ هعسوت هورگ رد اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع اب یناسنا یورین ،یرادا روما و یرهش تامدخ راد انعم
 لئاسم اروش تابوصم و یناسنا یورین ،یرادا روما ،کیفارت و لقنو لمح ،ینارمع یاه هژورپ و اهدادرارق ،یلام روما ،یزاسرهش
 اب یناسنا یورین ،یرادا روما رادانعم و تبثم ریثأت و طسوتم هعسوت هورگ رد اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع اب یتیریدم و یمومع
 .تسا الاب هعسوت هورگ رد اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع
 
 یقیبطت تیریدم ،یوضر ناسارخ ،درکلمع یبایزرا ،ییاتسور و یرهش تیریدم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هب ییوگخساپ یارب ندمتم یایند فرط زا هک دوب یریبدت نیرت یلاع یرایهد و یرادرهش مانب ینامزاس داجیا
 یاهداهن زا یکی اه یرایهد و اه یرادرهش ،دش هدربراک هب اهاتسور و اهرهش نینکاس رامش یب تاعقوت و اه یدنمزاین

 راتخاس وزج یرهش و یلحم ،یعامتجا یاه هصرع رد تیمکاح بوچراچ رد یساسا نوناق رد هک تسا یندم هعماج
 هک تسا یعامتجا ماظن یاه ترورض زا یکی یرایهد و یرادرهش .دوش یم بوسحم روشک یتکراشم و یا هعسوت
 یرایهد و یرادرهش نامزاس عقاورد .ددرگ یم نایامن تسا ریذپ ناکما مدرم هلخادم قیرط زا اهنت هک یراتخاس اب ًاامازلا
 ،یدبلاک هعسوت و تیریدم فدهاب مزال تامدخ هئارا و یلحم روما هرادا روظنم هب یتلودریغ و یلحم ینامزاس ناونع هب
 کرتشم یاهزاین نتخاس هدروآرب نآ هفیظو و تسا هدمآ دوجو هب اتسور و رهش هدودحم رد یعامتجا ،یداصتقا

 .(8198 :788 ،یجالص بجر) دنتسین اه نآ نتخاس هدروآرب هب رداق ییاهنت هب دارفا زا مادکره هک هدوب نآ نانکاس
 شالت .تسا هدوب حرطم فلتخم یاه ماظن رد تیقفوم مهم لماوع زا یکی ناونع هب زابرید زا درکلمع یبایزرا هلئسم 

 نآ جیاتن زا هدافتسا اب و هتسج هرهب یبایشزرا رما رد ربتعم شجنس رازبا زا هک تسا هدوب نیا رب هشیمه نارظن بحاص
 و تیمها هزورما .دننک یرادرب هرهب اه ماظن نیا تفرشیپ و صقاون عفر ،یزیر همانرب تهج رد ییانبم هیاپ ناونع هب

 و یرورض یرما ناونع هب یرادا هاگتسد و ماظن ره رد هک هدیدرگ زرحم نانچ نآ درکلمع یبایزرا ترورض
 .(2 :7198 ،یریما) دور یم رامشب ایوپ و حیحص تیریدم کی همزال و حرطم ریذپان بانتجا

 یبایشزرا نآ هکلب ،دشاب هعسوت بجوم و دیفم دناوت یمن یبایشزرا عون ره هک تسا نیا تسا ملسم هچنآ یلو
 ،قیقد رایعم ،لماک یرظن ینابم ،قیقد فادها ،صخشم هفسلف یاراد هکدیامن کمک نامزاس فادها ققحت هب دناوت یم
 یبایشزرا تسردان و صقان یارجا هکارچ .دشاب حیحص یارجا ،رت مهم همه زا بسانم رازبا و حرط ،بسانم و ربتعم

 .(558 :6198 ،نایمولظم) تسا نآ یارجا مدع زا شیب شنایز و ررض
 ییاتسور و یرهش تیریدم درکلمع یقیبطت یبایزرا یانبم رب بولطم یوگلا کی هک تسا نیا شهوژپ یلصا لاؤس
 ؟تسا مادک یگتفای هعسوت هجرد رب ینتبم یوضر ناسارخ ناتسا رد
 یرظن ینابم
 .دراد ییاتسور و یرهش یگدنز یگتفای هعسوت و یرادیاپ رد یساسا یشقن ییاتسور و یرهش تیریدم هزورما
 ار اه نآ نیرت مهم هک تسا یطیارش ندروآ مهارف مزلتسم ییاتسور و یرهش تیریدم تبثم یراذگرثا دوجو نیااب
 ،ناراکمه و یمظان) تسناد یمومع تکراشم و رادیاپ یلام عبانم نیمأت ییاناوت ،تیلوئسم و رایتخا نتشاد ناوت یم
1198). 
 نیودت هچرگا .تسا نامزاس یتایلمع یاه همانرب و کیژتارتسا یاه همانرب زا جتنم ،درکلمع تیریدم و یبایزرا
 رتراوشد بتارم هب اه نآ زیمآ تیقفوم یارجا یلو تسا راوشد و هدیچیپ یدنیارف ،یتایلمع و کیژتارتسا یاه همانرب
 و تیریدم ىارب یریگ هزادنا لباق و ىنیع تاعالطا تروص هب نامزاس یاه تیلاعف ىتسیاب درکلمع تیریدم رد .تسا

 زا ىکی ناونع هب درکلمع تیریدم (3557 ،اچام) دوش ىنامزاس جیاتن دوبهب هب رجنم ات دوش یریگراک هب یراذگ تسایس
 .(1557 ،یربکا) دور یم رامش هب راک ىورین یرو هرهب هجیتنرد و ىناسنا عبانم یروآزور هب و هعسوت ىاهدربهار



 552 ... یرهش تیریدم درکلمع یقیبطت یبایزرا

 لماش ناشدوهشمان یاه ییاراد قیرط زا اه نآ ییازفا شزرا دصرد 51 هک دنا هتفایرد یبوخ هب یزورما یاه نامزاس
 و (نآ رب مکاح یاه شزرا و نامزاس گنهرف) ینامزاس یاه هیامرس ،(نانکراک یاه تراهم و شناد) یناسنا یاه هیامرس
 یاه ییاراد هب اکتا اب ًاافرص دنناوت یمن رگید و دوش یم داجیا (یرامآ یاه هداد و یتاعالطا عبانم) یتاعالطا یاه هیامرس
 .(1557 ،8نوتون و نالپاک) دنهد ماجنا یعماج درکلمع تیریدم نآ یپ رد و درکلمع یبایزرا ،دوهشم
 دنیارف یارجا و هعسوت ًااتعیبط .تساه نامزاس زا یرایسب رد ریذپان کیکفت شخب کی درکلمع یبایزرا نیاربانب
 ،7ومایهدوا) دنک کمک نادنمراک یشخبرثا شیازفا هلیسو هب دوخ فادها هب یبایتسد رد ار نامزاس دناوت یم یبایشزرا

9857: 7). 
 و یروشک و یسایس و یعامتجا ،یداصتقا ،یملع ثحابم رد یناهج گنج زا دعب هک تسا یمیهافم زا یکی هعسوت
 .(218 ،2338زارف) تسا هدرکادیپ هژیو یهاگیاج للملا نیب لئاسم رد نینچمه
 قیقحت یموهفم لدم

 
 هاگن نیا .دنهد شیازفا نکمم دح نیرت شیب ات ار دوخ یاه ییاناوت هک دزاس رداق یا هنوگ هب ار دارفا همه دیاب هعسوت
 اهرهش روما هرادا رد مدرم یریذپ شقن و تکراشم هب هجوت ترورض شیپزا شیب ،عامتجا یگتفای هعسوت هب هبناج همه
 اب رگید ییوس زا دنک یم نادنچود ار اهرهش رد اه نآ یاهزاین لابق رد یرهش تیریدم ندوب وگخساپ رگید یفرط زا و
 یرهش راذگریثأت ناکرا همه یراذگرثا ریخا ههد یط یرهش تیریدم رد «یرهش دحاو تیریدم» درکیور ندش حرطم

                                                           
1 - Kaplan and Neuton 
2 -Odhiambo 
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 رگید یفرط زا و اهرهش روما هرادا رد مدرم یریذپ شقن و تکراشم هب هجوت ترورض شیپ زا اب ،رهش تیریدم رب
 .(64 ،6198 ،یدیهش) دنک یم نادنچود ،ار اهرهش رد اه نآ یاهزاین لابق رد یرهش تیریدم ندوب وگخساپ
 نتشادرب نایم زا تمس هب هعماج تسیاب یم نآ هجیتنرد هک تسناد هبناج همه یدنیارف ناوت یم ار هعسوت نیاربانب
 تعرس و اب تبثم تهج رد یراکیب و یعامتجا یریذپ بیسآ ،یرامیب ،رقف ،یگنسرگ لثم) یگتفاین هعسوت لماوع
7298 ،نایغاب هرق) ددرگ عماوج یرادیاپ هب رجنم و دور شیپ هب نیعم  ،هناهاگآ یا هقطنم یدنیآرف یرادیاپ نیا هک (:68
 عماوج رادیاپ هعسوت هب رجنم و دنک لمع نزاوتم تروص هب کیژولوکا هدودحم کی رد تسا بلط لداعت و یتکراشم
 .دوش
 قیقحت هنیشیپ

 رد ،دوش یم هرادا رایهد و رادرهش رظن ریز هک تسا یلحم ییارجا داهن کی ،ناریا روشک رد یرایهد و یرادرهش
 یصصخت و تیعمج دشر اب یلو ؛دوش یم ماجنا یرادرهش دوخ طسوت تامدخ هیلک اه یرایهد و کچوک یاهرهش
 سیسأت هب مادقا روما ماجنا رد عیرست و یتامدخ و یصصخت فیاظو ماجنا فدهاب اه یرادرهش ،تامدخ ندش
 .(4398:46 ،یدامع) دننک یم عبات یاه نامزاس و تاسسؤم
 یرهش تیریدم یزاسدنمناوت و یرهش هعسوت ،یتکراشم درکیور ناونع اب یا هلاقم رد ،(5398) ناراکمه و یمیلس
 ار یرهش تیریدم ماظن رد نیون یهاگدید هب زاین ،نآ رد دوجوم یاه شلاچ و یرهش تیریدم ماظن یواکاو نمض
 یتکراشم یدرکیور هب زاین ترورض هب یرهش نیون تیریدم کی بوچراچ رد و حرطم ریذپانراکنا یتیعقاو ناونع هب
 .دنا هتخادرپ یرهش تیریدم و هعسوت رد

 یدرکلمع قرفت ،دنداد ناشن ناتسلگنا و ناریا رد اه یرادرهش نیناوق یقیبطت یسررب اب ،(8398) ناراکمه و رادکنب
 یراکمه و یگنهامه دوبن ،یریگمیمصت و تارایتخا هزوح رد ییارجا یاهداهن و هدننک هیهت ،راذگ نوناق یاهداهن رد
 و یتاعلاطم یاهداهن رد فعض ،یا هعسوت همانرب رد صخشم یاه تسایس نادقف ،طبر یذ یاه هاگتسد رد یشخب نیب
 .دشاب یم ناتسلگنا و ناریا یزیر همانرب ماظن رد توافت نیرت یساسا ناونع هب یقیقحت
 یرهش قطانم تیریدم و یزیر همانرب راتخاس یقیبطت لیلحت ناونع اب دوخ شهوژپ رد ،(4398) ناراکمه و رفامه
 ی هبوصم بیوصت زا ههد ود زا شیب تشذگ مغر یلع :دنتفای تسدریز جیاتن هب وتنروت ،یندیس ،نارهت :یدروم هعلاطم
 زا روشک نالک یزیر همانرب لوئسم یاهداهن ،یهاگشناد ددعتم یاه شهوژپ و اه حرط ی هیهت و یرهش یاه هعومجم
 .دنا هدنام ماکان یرهش یاه هعومجم یارب بولطم یتیریدم و یزیر همانرب یوگلا کی هب یبایتسد
 یلحم تموکح رابتعا و مدرم تیاضر ،تامدخ تیفیک نیب هطبار یسررب هب یا هلاقم رد ،(3557) ناراکمه و 8زریتوگ
 اب هدش یعس قیقحت نیا رد .دنا هتخادرپ یلحم تلود تامدخ تیفیک شجنس زا نینکاس تیاضر شرازگ ساسا رب
 طابترا داد ناشن شهوژپ جیاتن .دوش یبایزرا رابتعا و تیاضر ،تامدخ تیفیک نیب طابترا ،تیفیک یازجا لیلحتو هیزجت
 نینچ مه .تسا میقتسمریغ رابتعا و تیفیک نایم طابترا هک یلاحرد میقتسم طابترا تیاضر و تامدخ تیفیک نیب

 .دنراد مهاب یمکحم طابترا رابتعا و تیاضر

                                                           
1. Gutierrez 



 752 ... یرهش تیریدم درکلمع یقیبطت یبایزرا

 تارییغت شخبرثا دوبهب یگنوگچ ،نانوی یمومع هرادا تاحالصا ناونع اب یقیقحت رد ،(9857) ناراکمه و 8سورکآ
 :لماش رتاک یا هلحرم تشه لدم زا هدافتسا اب ،کیژتارتسا
 دروم رد وگتفگ-4 یژتارتسا و زادنا مشچ نیودت-9 یدیلک ناریدم نیب فالتئا داجیا-7 ترورض ساسحا داجیا-8 

 و تدم هاتوک یاهدرواتسد ظفح-2 تدم هاتوک یاهدرواتسد قلخ-6 عناوم عفر و نانکراک یزاسدنمناوت-0 زادنا مشچ
 ار نانوی یرادا تاحالصا یشخبرثا نازیم ات دادرارق نومزآ دروم ار دیدج یاهدرکیور تیبثت-1 رتشیب تارییغت داجیا
 لدم ساسا رب کیژتارتسا تارییغت نایم یرادانعم و تبثم یگتسبمه هک داد ناشن قیقحت نیا .دهد رارق یبایزرا دروم
 دوجو اه نآ زا یشان تارییغت و یتیریدم تاحالصا یارجا زا دعب نانکراک ینامزاس درکلمع اب رتاک یا هلحرم تشه
 .دراد
 قیقحت شور

 هویش هب هک دشاب یم یگتسبمه عون زا یفیصوت ،شور رظنزا و تسا یا هعسوت و یدربراک ،فده رظنزا قیقحت نیا
 .دزادرپ یم اه هداد یروآ عمج هب کرادم و دانسا و ینادیم تاقیقحت

 هب ناگربخ و دیتاسا لماش هک دشاب یم لدم تخاس هعماج ،لوا هعماج هک تسا یرامآ هعماج 7 یاراد قیقحت نیا
 یاه یرادرهش هیلک قیقحت نیا مود یرامآ هعماج و دنا هدش باختنا یفرب هلولگ یریگ هنومن شور هب هک رفن 59 دادعت
 یوضر ناسارخ ناتسا ناریا یروشک تامیسقت ساسا رب هک هدوب یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش یاه یرایهد و
 یفلتخم یاه تحاسم و تیعمج و یگتفای هعسوت یاه هجرد اب هک ؛دشاب یم (8-هرامش لودج) ناتسرهش 27 یاراد
 .تسا دهشم تّییزکرم هب ناریا یقرش لامش رد ناسارخ یاه ناتسا زا یکی یوضر ناسارخ ناتسا .دنراد دوجو
 حطس ٪34 .دریگ یم رب رد ار ناریا تحاسم لک ٪2 هک تسا عبرم رتمولیک 014688 یوضر ناسارخ ناتسا تحاسم
 یرامشرس رامآ ساسا رب یوضر ناسارخ تیعم .دنهد یم لیکشت اه تشد ار نآ ٪08 و یناتسهوک قطانم ار ناتسا
 .دوش یم بوسحم تیعمج رظن زا ناریا ناتسا نیمود هک تسا رفن 7544330 ربارب(5398) نکسم و سوفن یمومع
 .دراد هراشا ناتسا نیا زکرم رد اضرلا یسوم نب یلع هربقم هب ،ناتسا نیا مان رد یوضر هژاو

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد 63938-0398 ینامز هزاب رد شهوژپ نیا 
 قیقحت یرامآ هعماج : 1 لودج

 تیعمج (عبرمرتمولیک) تحاسم ناتسرهش
 71090 06/6318 رزخاب
 46659 20/0819 ناتسجب
 67672 54/2882 نکسدرب
 91410 67/0188 دولانیب
 474158 2/3737 دابیات
 782767 71/2681 ماج تبرت
 539587 51/8269 هیردیح تبرت

 57324 18/2828 یاتغج
 39840 05/6068 نیوج
 856078 45/5159 نارانچ
 88834 12/0988 دابآلیلخ

                                                           
1. Acros 
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 301878 92/6323 فاوخ
 48329 66/5228 باشوخ
 67942 27/0629 زگرد
 79656 86/2309 راوختشر
 22682 24/4207 هواز
 931389 55/10078 راوزبس
 60331 53/4390 سخرس
 59393 72/9099 نامیرف
 39274 05/0568 (هگلج تخت) هزوریف
 482328 13/4019 ناچوق
 348208 63/3499 رمشاک
 79719 73/7509 تالک
 91251 32/2620 دابانگ
 8433659 47/7483 دهشم
 55314 49/9799 تالو هم
 058994 48/9626 روباشین

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
 یوضر ناسارخ ناتسا :1 هشقن

 نامزاس هدشدرادناتسا همان ماظن هدش تبث تاعالطا اه هداد یروآ عمج رازبا ،رضاح قیقحت شور و عوضوم هب هجوت اب
 ناتسا 03 لاس یرامآ همانلاس و (7 لودج) دعب تفه رد لاؤس 218 یاراد هک روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش
 .تسا کرادم و دانسا و همانشسرپ ،یوضر ناسارخ

 درکلمع یبایزرا همان ماظن داعبا :2 لودج
 تالاؤس هرامش هزوح ای دعب فیدر
 79 ات 8 لاؤس زا یزاسرهش 8
 79 ات 8 لاؤس زا یلام روما 7
 79 ات 8 لاؤس زا یرهش تامدخ 9
 79 ات 8 لاؤس زا ینارمع یاه هژورپ و اهدادرارق روما 4
 79 ات 8 لاؤس زا کیفارت و لقنو لمح 0
 79 ات 8 لاؤس زا یناسنا یورین و یرادا روما 6
 79 ات 8 لاؤس زا یتیریدم لئاسم و اروش تابوصم 2

 شهوژپ یاههتفای :عبنم



 352 ... یرهش تیریدم درکلمع یقیبطت یبایزرا

 نومزآ یراد ینعم حطس ًاانمض .تسا هدش ماجنا amos و SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب زین یرامآ یاه لیلحتو هیزجت هیلک
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد α = 05/5 زین
 شهوژپ نیا زا لصاح یاههتفای
 روما ،یزاسرهش) ریغتم تفه زا یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت یسررب یارب شهوژپ نیا رد
 تابوصم و یناسنا یورین ،یرادا روما ،کیفارت و لقنو لمح ،ینارمع یاه هژورپ و اهدادرارق ،یرهش تامدخ ،یلام
 ور نیا زا و هدش روظنم صخاش یدادعت اهریغتم زا کی ره یارب .تسا هدش هدافتسا (یتیریدم و یمومع لئاسم اروش
 رد هک دراد دوجو یددعتم یاه شور اه صخاش قیفلت یارب .دنوش قیفلت رگیدکی اب روکذم یاه صخاش تسا مزال
 .تسا هدش هدافتسا 7سیروم نوزومان صخاش شور و 8هدشدرادناتسا زایتما شور زا رضاح شهوژپ
 ره یارب و هدش هبساحم هقطنم ره رد اه صخاش رایعم فارحنا و نیگنایم شور نیا رد :هدشدرادناتسا زایتما .فلا
 :مینک یم لمع ریز تروص هب تادهاشم زا کی

𝑍𝑖𝑗 =
𝑍𝑖𝑗 − �̅�𝑗

𝑠𝑗
 

 .مینک یم لمع 9 لودج قبط یگتفای هعسوت رظنزا یحاون یدنب میسقت یارب سیروم نوزومان صخاش شور رد
 هدشدرادناتسا زایتما صخاش یدنب هدر :3 لودج

 یگتفای هعسوت عون هدشدرادناتسا زایتما رادقم فیدر
 (مورحم) رادیاپان -8 زا رتمک 8

 رادیاپان همین -8 ات 07/5 نیب 7

 نیبانیب 07/5 ات -07/5 نیب 9

 (رادروخرب همین) رادیاپ همین 8 ات 07/5 نیب 4

 رادیاپ 8 زا رت گرزب 0

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اب و رگید یاه هقطنم اب هسیاقم رد هقطنم ره یفیصوت یاه هداد زا هدافتسا اب شور نیا :سیروم نوزومان صخاش .ب
 :دنک یم نییعت ریز لومرف زا هدافتسا اب ار یگتفای هعسوت حطس ریز یاهرتماراپ زا یرادرب هرهب

𝑌𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑛(𝑋𝑖𝑗)

𝑀𝑎𝑥(𝑋𝑖𝑗) −𝑀𝑖𝑛(𝑋𝑖𝑗)
 

 میسقت هدش هتفرگ رظن رد یاهروتکاف دادعت رب و هدومن عمج مه اب ار طوبرم دادعا ،هیحان ره یارب 𝑌𝑖𝑗هبساحم زا سپ
 رظنزا یحاون یدنب میسقت یارب سیروم نوزومان صخاش شور رد .میسرب هیحان ره یارب ییاهن ددع هب ات مینک یم
 .مینک یم لمع ریز تروص هب یگتفای هعسوت
 هدنهد ناشن دشاب رتشیب سیروم نوزومان صخاش رادقم ردقچره تسا ریغتم کی ات رفص نیب صخاش نیا رادقم
 .(4 لودج) تسا رتمک هعسوت هجرد هدنهد ناشن دشاب رتمک نآ رادقم ردقچره و رتالاب یگتفای هعسوت هجرد

 سیروم نوزومان صخاش یدنب هدر :4 لودج
 یگتفای هعسوت عون سیروم نوزومان صخاش رادقم فیدر
 (مورحم) نییاپ هعسوت 0/5-5/5 8

 طسوتم هعسوت 1/5-0/5 7

 (هتفای هعسوت) الاب هعسوت 5/8-1/5 9

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

                                                           
1. Standardized Score 
2. Maurice's Inconsistent Index 
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 ؟تسا هنوگچ یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع تیعضو :لوا لاؤس
 ساسا رب یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع تیعضو ساسا رب ،0 لودج جیاتن هب هجوت اب
 نوزومان صخاش ساسا رب و رزخاب و (هگلج تخت) هزوریف ،راوختشر یاه ناتسرهش بیترت هب هدش رادناتسا زایتما
 یزیر همانرب تهج یدنب تیولوا رد رزخاب و (هگلج تخت) هزوریف ،راوختشر یاه ناتسرهش بیترت هب سیروم
 .دنا هتفرگرارق یگتفای هعسوت

 اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع بسح رب یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر :5 لودج
 سیروم نوزومان صخاش ناتسرهش مان تیولوا هدش رادناتسا زایتما ناتسرهش مان تیولوا

 089/5 راوختشر 8 -109/8 راوختشر 8

 180/5 (هگلج تخت) هزوریف 7 -744/5 (هگلج تخت) هزوریف 7

 940/5 رزخاب 9 -069/5 رزخاب 9

 500/5 یاتغج 4 -299/5 یاتغج 4

 000/5 هواز 0 -437/5 هواز 0

 200/5 نارانچ 6 -767/5 نارانچ 6

 460/5 ناتسجب 2 -607/5 نامیرف 2

 260/5 نامیرف 1 -007/5 ناتسجب 1

 856/5 ناچوق 3 -435/5 ناچوق 3

 786/5 دابانگ 58 -025/5 دابانگ 58

 076/5 زگرد 88 -195/5 زگرد 88

 076/5 نکسدرب 78 -885/5 دولانیب 78

 076/5 دولانیب 98 855/5 نکسدرب 98

 846/5 دابآ لیلخ 48 685/5 دابآ لیلخ 48

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
 اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع بسح رب یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر :5 لودج همادا

 سیروم نوزومان صخاش ناتسرهش مان تیولوا هدش رادناتسا زایتما ناتسرهش مان تیولوا

08 
ردیح تبرت
 هی

335/5 
08 

ردیح تبرت
 هی

206/5 

 866/5 راوزبس 68 898/5 فاوخ 68

 526/5 فاوخ 28 698/5 راوزبس 28

 426/5 تالک 18 108/5 تالک 18

 016/5 روباشین 38 787/5 دابآ ضیف 38

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ؟تسا هنوگچ یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش یگتفای هعسوت تیعضو :مود لاؤس
 رادناتسا زایتما ساسارب ار یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش یگتفای هعسوت تیعضو ،4 لودج جیاتن

 عوضوم نیا هدننک نایب ،6 لودج زا لصاح تاعالطا .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم سیروم نوزومان صخاش و هدش
 یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش زا (دصرد 2/9) یگتفای هعسوت تیعضو هدش رادناتسا زایتما ساسا رب هک تسا
 .تسا رادیاپ همین (دصرد 0/18) و رادیاپ همین (دصرد 3/80) ،رادیاپان همین (دصرد 3/07) ،رادیاپان
 رد یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش زا (دصرد 2/9) یگتفای هعسوت تیعضو ،سیروم نوزومان صخاش ساسا رب

 .تسا هتفرگ رارق الاب حطس رد (دصرد 2/9) و طسوتم حطس (دصرد 6/73) ،نییاپ حطس
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 یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش یگتفای هعسوت تیعضو :6 لودج
 سیروم نوزومان صخاش هدش رادناتسا زایتما

 یگتفای هعسوت تیعضو ناتسرهش مان یگتفای هعسوت تیعضو ناتسرهش مان
 طسوتم هعسوت تالک نیبانیب تالک

 الاب هعسوت دهشم رادیاپ همین دهشم

 طسوتم هعسوت دابیات رادیاپ همین دابیات

 طسوتم هعسوت روباشین نیبانیب روباشین

 طسوتم هعسوت ماج تبرت رادیاپ همین ماج تبرت

 طسوتم هعسوت نارانچ رادیاپان همین نارانچ

 طسوتم هعسوت فاوخ نیبانیب فاوخ

 طسوتم هعسوت دابآ لیلخ نیبانیب دابآ لیلخ

 طسوتم هعسوت زگرد نیبانیب زگرد

 نییاپ هعسوت راوختشر رادیاپان راوختشر

 طسوتم هعسوت سخرس نیبانیب سخرس

 طسوتم هعسوت نامیرف رادیاپان همین نامیرف

 طسوتم هعسوت یاتغج رادیاپان همین یاتغج

 طسوتم هعسوت (هگلج تخت) هزوریف رادیاپان همین (هگلج تخت) هزوریف

 
 طسوتم هعسوت دابآ ضیف نیبانیب دابآ ضیف

 طسوتم هعسوت ناچوق نیبانیب ناچوق

 طسوتم هعسوت رمشاک رادیاپ همین رمشاک

 طسوتم هعسوت دابانگ نیبانیب دابانگ

 طسوتم هعسوت هواز رادیاپان همین هواز

 طسوتم هعسوت ناتسجب رادیاپان همین ناتسجب

ردیح تبرت
 هی

ردیح تبرت نیبانیب
 هی

 طسوتم هعسوت

 طسوتم هعسوت نکسدرب نیبانیب نکسدرب

 طسوتم هعسوت راوزبس نیبانیب راوزبس

 طسوتم هعسوت نیوج نیبانیب نیوج

 طسوتم هعسوت رزخاب رادیاپان همین رزخاب

 طسوتم هعسوت باشوخ رادیاپ همین باشوخ

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
 یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش یگتفای هعسوت تیعضو یناوارف دصرد و یناوارف :7 لودج

 سیروم نوزومان صخاش هدش رادناتسا زایتما

 یناوارف دصرد یناوارف یگتفای هعسوت تیعضو یناوارف دصرد یناوارف یگتفای هعسوت تیعضو
 2/9 8 نییاپ هعسوت 2/9 8 رادیاپان

 6/73 07 طسوتم هعسوت 3/07 2 رادیاپان همین

 2/9 8 الاب هعسوت 3/80 48 نیبانیب

  0/18 0 رادیاپ همین

 558 27 لک 558 27 لک

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ؟دراد دوجو توافت یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع نیب ایآ :موس لاؤس
 جیاتن هب هجوت اب .تسا هدش هدافتسا 8ود یاک نومزآ زا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع توافت یسررب تهج
 ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع هدش رادناتسا زایتما صخاش قبط دوش یم هدهاشم ،1 لودج زا لصاح

                                                           
1. Chi square test 
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 رب یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرادرهش درکلمع رد تواقت نیا .(رادقم-p <05/5) تسا توافتم یوضر ناسارخ
 .(رادقم-p <05/5) دوش یم هدهاشم زین سیروم نوزومان صخاش ساسا

 یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع توافت :1 لودج

 سیروم نوزومان صخاش هدش رادناتسا زایتما

 رادقم-p ود یاک هرامآ دادعت یگتفای هعسوت تیعضو رادقم-p ود یاک هرامآ دادعت یگتفای هعسوت تیعضو
 8 رادیاپان

148/98 455/5 

 8 نییاپ هعسوت

 07 طسوتم هعسوت 2 رادیاپان همین 855/5 266/74

 8 الاب هعسوت 48 نیبانیب

 0 رادیاپ همین
  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 دوجو توافت یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش رد یگتفای هعسوت تیعضو نیب ایآ :مراهچ لاؤس

 ؟دراد
 ناونع هب سیروم هعسوت صخاش ور شیپ لدم رد .مینک یم هدافتسا 8هناگدنچ نویسرگر زا هیضرف نیا یسررب یارب
 یاهریغتم ناونع هب (یدبلاک -یداهن و یتسیز ،یداصتقا ،یعامتجا) هناگراهچ لماوع یلماع تازایتما و هتسباو ریغتم
 ًاابیرقت اه هدنام .میهد یم رارق یسرربدروم ار نویسرگر تایضرف ادتبا ،روظنم نیا یارب .دنا هدش هتفرگ رظن رد لقتسم
 اه هدنام سنایراو و تسا 8 هب کیدزن اه نآ درادناتسا فارحنا و رفص ًاابیرقت اه نآ نیگنایم و دنتسه لامرن عیزوت یاراد
 لماوع ،3 لودج جیاتن هب هجوت اب.تسا هدش هدافتسا 7نامز مه شور زا نویسرگر ماجنا یارب .تسا تباث ًاابیرقت
 رثؤم رادیاپ هعسوت رب (8/5) حطس رد یدبلاک-یداهن و یداصتقا لماوع و (05/5) حطس رد یتسیز و یعامتجا
 .دنتسه

 یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش رد یگتفای هعسوت تیعضو :۳ لودج
 0سنایراو مروت لماع t هرامآ 4هدشدرادناتسا اتب بیرض 9درادناتساریغ اتب بیرض ریغتم
 - 342/3 - 960/8 أدبم زا ضرع
 987/7 **807/9 907/5 157/5 یعامتجا
 704/9 616/5 265/5 645/5 یداصتقا
 602/9 **887/7 077/5 408/5 یتسیز

 720/9 557/5 575/5 985/5 یدبلاک -یداهن

 (p<05/5) راد ینعم 85/5 حطس رد** ،(p<8/5) راد ینعم 05/5 حطس رد*

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هچ یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع صوصخ رد هدش یحارط یوگلا :مجنپ لاؤس
 ؟دراد یتاصخشم
 ندوب بسانم هدنهد ناشن ،رازفامرن یجورخ .تسا هدش هدافتسا 6هریغتمدنچ یاه هورگ لیلحت زا لاؤس نیا یسررب یارب
 اب ربارب (RMSEA) دروآرب یاطخ تاعبرم نیگنایم هشیر رادقم هک  یروط  هب ،تسا شهوژپ یداهنشیپ یوگلا
 ییوکین صخاش رادقم و تسا (268/7) اب ربارب (CMIN/DF) هدش راجنهب رئوکسا یاک رادقم ،تسا (725/5)

                                                           
1. Multiple Regression 
2. Enter 
3. Unstandardized Coefficients 
4. Standardized Coefficients 
5. Variance Inflation Factor 
6. Multiple Group Analysis 
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 هدمآ 27-4 لودج رد شهوژپ یداهنشیپ لدم شزارب یارب اه صخاش ریاس .تسا (153/5) اب ربارب (GFI) شزارب
 .تسا

 اب یناسنا یورین ،یرادا روما و یرهش تامدخ راد انعم و تبثم ریثأت هدنهد ناشن 17-4 لودج رد هدش هئارا جیاتن
 روما ،یزاسرهش رادانعم و تبثم ریثأت ،نییاپ هعسوت هورگ رد یوضر ناسارخ ناتسا اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع
 لئاسم اروش تابوصم و یناسنا یورین ،یرادا روما ،کیفارت و لقنو لمح ،ینارمع یاه هژورپ و اهدادرارق ،یلام
 و تبثم ریثأت و طسوتم هعسوت هورگ رد یوضر ناسارخ ناتسا اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع اب یتیریدم و یمومع
 الاب هعسوت هورگ رد یوضر ناسارخ ناتسا اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع اب یناسنا یورین ،یرادا روما رادانعم
 .تسا

 اه نآ یراد ینعم و ریسم بیارض :11 لودج

 هزوح
 الاب هعسوت طسوتم هعسوت نییاپ هعسوت

 t هرامآ ریسم بیرض t هرامآ ریسم بیرض t هرامآ ریسم بیرض
 - 857/5 - 570/5 - 289/5 یزاسرهش

 112/5 265/5 966/58** 128/5 594/5 195/5 یلام روما
 607/5 775/5 796/3** 768/5 324/1** 986/5 یرهش تامدخ
 365/8 835/5 504/9** 305/5 521/5 225/5 ینارمع یاه هژورپ و اهدادرارق

 647/5 875/5 751/1** 148/5 866/5 305/5 کیفارت و لقنو لمح
 881/9** 889/5 227/3** 608/5 855/58** 466/5 یناسنا یورین ،یرادا روما
 994/5 295/5 839/3** 108/5 108/5 485/5 یتیریدم و یمومع لئاسم اروش تابوصم

 05/5 حطس رد راد ینعم **

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
 (نییاپ هعسوت) شهوژپ یداهنشیپ یوگلا یراتخاس تالداعم هدشدرادناتسا یلماع راب جیاتن :1 لکش

 

 
 و اه یادرهش درکلمع

اه یرایهد  
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 (طسوتم هعسوت) شهوژپ یداهنشیپ یوگلا یراتخاس تالداعم هدشدرادناتسا یلماع راب جیاتن 4-4 رادومن

 
 (الاب هعسوت) شهوژپ یداهنشیپ یوگلا یراتخاس تالداعم هدشدرادناتسا یلماع راب جیاتن :3 رادومن

 ؟تسا نازیم هچ هب یاتسور و یرهش تیریدم هدش یحارط یوگلا رابتعا :مشش لاؤس
 نومزآ زا لصاح جیاتن و یموهفم لدم ،شهوژپ یداهنشیپ یوگلا شخبرثا نییعت و یسررب روظنم هب شخب نیا رد
 هدش هتساوخ اه نآ زا و تفرگ رارق دنتشاد تکراشم وگلا تخاس رد هک یناگربخ رایتخا رد رضاح شهوژپ یاه لاؤس
 یوگلا ایآ هک دنیامن صخشم شهوژپ یاه لاؤس نومزآ زا هدمآ تسد هب جیاتن و یموهفم لدم هب هجوت اب هک تسا
 دنا هدرک دییأت ار وگلا یشخبرثا ناگربخ زا (دصرد 9/91) رفن هک داد ناشن جیاتن .ریخ ای تسا هدوب شخبرثا یداهنشیپ
 .(27-4 لودج)

 
 یادرهش درکلمع
اه یرایهد و اه  

 
اه یادرهش درکلمع  

اه یرایهد و  
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 قیقحت لدم رابتعا یسررب :11 لودج

 یناوارف دصرد یناوارف ناگربخ رظن

 9/91 07 لدم دییأت

 2/68 0 لدم دییأت مدع

 558/5 59 لک

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یدنب عمج و یریگ هجیتن
 و تسا هدوبن بولطم یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع هب هدمآ تسدب جیاتن ساسارب

 نیا هب .دنا هتشاد یرتهب تیعضو یارهش رگید هب تبسن رزخاب و (هگلج تخت) هزوریف ،راوختشر یاه ناتسرهش
 لمح ،ینارمع یاه هژورپ و اهداد رارق روما ،یرهش تامدخ ،نآ تیریدم و یلامروما ،یزاسرهش هزوح رد هک تروص
 ،راوختشر یاهرهش ؛یتیریدم و یمومع لئاسم و اروش تابوصم ،یناسنا یورین و یرادا روما ،کیفارت و لقن و
 نیارب ،دنتسه رادروخرب یوضر ناسارخ ناتسا یاهرهش رگید هب تبسن یرت بسانم تیعضو یاراد رزخاب و هزوریف
 ییاهرهش و هدوبن ناسکی تیولا رظنزا ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع زا هک تفگ ناوت یم ساسا
 رد رمشاک و ماج تبرت ،دهشم نوچمه ییاهرهش و موس ات لوا یاه تیولوا رد رزخاب و هزوریف ،راوختشر نوچمه
 رد اه یرادرهش درکلمع داد ناشن هک (1338) یرـتنالک یاه هتفای اب جیاتن نیا هک تسا هتفرگ رارق رخآ یاه تیولوا

 تیریدم هک دیسر هجیتن نیا هب دوخ قیقحت رد ،(5398) ینماث ،تسا هدوب توافتم ناریا رد فلتخم یاهناتسرهش
 یگتفای هعسوت داد ناشن هک (5398) یربنق یاه هتفای و تسا هدوبن بولطم اهرهش نالک رد صوصخب ناریا رد یرهش
 داد ناشن ،(9557) ناویلوس یاه هتفای نینچمه ،تسا هدوب توافتم مه اب ناریا یاه ناتسا ییاتسور و یرهش طاقن

 ساسا نیارب .تسا تسا وسمه ،تسا هدوب توافتم اکیرمآ یاه یرادرهش اب نارهت یرادرهش درکلمع یاه صخاش
 رظنزا نینچمه ،عبانم نیا تیدم و یلام عبانم نیمأت هوحن و نآ تیریدم و یزاسرهش عون رظنزا هک تفگ ناوت یم
 نیب رد اه نآ یارجا نامز و اهنآرابتعا نیمأت و نارمع یاه هژورپ یارجا ،یرهش تامدخ هئارا هوحن و نازیم
 و اه یرادرهش تیرثکا و دراد دوجو ییوسحم توافت یوضر ناسارخ ناتسا فلتخم اه یرایهد و اه یرادرهش
 .دنتسه بولطمان تیعضو یاراد اه یرایهد
 و تسا هدوبن بولطم یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و یاه یرادرهش درکلمع هب هدمآ تسدب جیاتن ساسارب

 نیا هب .دنا هتشاد یرتهب تیعضو یارهش رگید هب تبسن رزخاب و (هگلج تخت) هزوریف ،راوختشر یاه ناتسرهش
 لمح ،ینارمع یاه هژورپ و اهداد رارق روما ،یرهش تامدخ ،نآ تیریدم و یلامروما ،یزاسرهش هزوح رد هک تروص
 ،راوختشر یاهرهش ؛یتیریدم و یمومع لئاسم و اروش تابوصم ،یناسنا یورین و یرادا روما ،کیفارت و لقن و
 نیارب ،دنتسه رادروخرب یوضر ناسارخ ناتسا یاهرهش رگید هب تبسن یرت بسانم تیعضو یاراد رزخاب و هزوریف
 نوچمه ییاهرهش و هدوبن ناسکی تیولا رظنزا ناسارخ ناتسا یاه یرادرهش درکلمع زا هک تفگ ناوت یم ساسا
 رد رمشاک و ماج تبرت ،دهشم نوچمه ییاهرهش و موس ات لوا یاه تیولوا رد رزخاب و هزوریف ،راوختشر
 و اه یرادرهش درکلمع داد ناشن هک (0398) یوسوم یاه هتفای اب جیاتن نیا هک تسا هتفرگ رارق رخآ یاه تیولوا
 هک دیسر هجیتن نیا هب دوخ قیقحت رد ،(5398) ینماث ،تسا هدوب توافتم ناریا رد فلتخم یاهناتسرهش رد اه یرایهد
 داد ناشن هک (5398) یربنق یاه هتفای و تسا هدوبن بولطم اهرهش نالک رد صوصخب ناریا رد یرهش تیریدم
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 ،(9557) ناویلوس یاه هتفای نینچمه ،تسا هدوب توافتم مه اب ناریا یاه ناتسا ییاتسور و یرهش طاقن یگتفای هعسوت
 نیارب .تسا تسا وسمه ،تسا هدوب توافتم اکیرمآ یاه یرادرهش اب نارهت یرادرهش درکلمع یاه صخاش داد ناشن
 نینچمه ،عبانم نیا تیدم و یلام عبانم نیمأت هوحن و نآ تیریدم و یزاسرهش عون رظنزا هک تفگ ناوت یم ساسا
 نیب رد اه نآ یارجا نامز و اهنآرابتعا نیمأت و نارمع یاه هژورپ یارجا ،یرهش تامدخ هئارا هوحن و نازیم رظنزا

 و اه یرادرهش تیرثکا و دراد دوجو یسوسحم توافت یوضر ناسارخ ناتسا فلتخم اه یرایهد و اه یرادرهش
 .دنتسه بولطمان تیعضو یاراد اه یرایهد
 اهداهنشیپ

 قیقحت جیاتن زا لصاح یدربراک یاهداهنشیپ

 ناتسرهش رد یوضر ناسارخ ناتسا یاه یرایهد و یاه یرادرهش درکلمع داد ناشن قیقحت جیاتن هک نیا هب هجوت اب
 یاه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع تیوقت تهج ریز یاهداهنشیپ تسا هدوبن رادروخ رب یبولطم تیعضو زا فلتخم
 :دوش یم هداد ناتسا

 یتیریدم یاه یریگ میمصت رد یزاس رهش لوصا هب رتشیب هجوت -

 اه یرایهد و اه یرادرهش اب اتسور و رهش یاروش رتشیب لماعت -

 اه یرایهد و اه یرادرهش اب اتسور و رهش یاروش رد یرالاس هتسیاش تیوقت -

 و یراجت و یشزوما ،یگنهرف زکارم هعسوت ،یشک نابایخ نوچمه ییاتسور و یرهش یاه تخاس ریز هعسوت -
 زبس یاضف هعسوت

 هطبار یوضر ناسارخ ناتسا اه یرایهد و اه یرادرهش هعسوت و درکلمع نیب :داد ناشن قیقحت جیاتن هک نیا هب هجوت اب
 لوصا ساسارب و یرهش هتفرشیپ یاه لدم ساسارب یزاسرهش دوش یم داهنشیپ ،دراد دوجو یراد ینعم و میقتسم
 ابیز ،یمومع لقن و لمح تامدخ و تاناکما ،زبس یاضف هب ،دشاب نیون یاه یرامعم و یزاسرهش هدش هتفریذپ

 و زبس یاضف هعسوت و یرهش یگدولآ زا یریگشیپ و یرهش تسیز طیحم تیردم هب یدج هجوت ،رهش یزاس
 شزرا رب تایلام ذخا و تامدخ هئارا قیرط زا دمآرد بسک و یرایهد و یرادرهش تسرد یلام تریدم نینچمه
 رگید اب اه یرایهد و اه یرادرهش رتشیب تادوارم و اه یرایهد و اه یرادرهش رد یرادا داسف زا یریگشیپ و هدوزفا

 رد یرالاس هتساش و یماظتنا و یماظن یاهناگرا و اه یاروش هلمجزا ییاتسور و یرهش تیریدم یاهنامزاس
 دبای شرتسگ اه یرایهد و اه یرادرهش
 هدنیآ نیققحم یارب یشهوژپ یاهداهنشیپ 
 اه یرایهد و اه یرادرهش درکلمع ءاقترا رب یتیریدم و ینامزاس ،یگنهرف لماوع رگید ریثأت هرابرد یتاقیقحت ماجنا -

 .قیقحت نیا اب نآ جیاتن هسیاقم و رگید یاهناتسا رد قیقحت نینچ ماجنا -
 .بولطم یوگلا رت قیقد و رتهب میهفت یارب هناسانش رادیدپ قیقحت شور تروصب یقیقحت نینچ ماجنا -
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 قیقحت یاهانگنت و اه تیدودحم 
 هب ،تسا اهنامزاس رد دارفا نانیمطا و دامتعا و یراکمه بلج رگشهوژپ کی یور ارف مهم تالکشم زا یکی -8
 شهوژپ نیا و دننک یمن یقلت یدج ار نآ یایازم و هدوب هتخانشان یا هدیدپ دارفا زا یرایسب یارب قیقحت هک صوصخ
 .دوبن ینثتسم رما نیا زا زین

 هرابرد ار تایعقاو نایوگخساپ دراوم یضعب رد تسا نکمم و هدوب تسیل کچ طقف هک قیقحت رازبا تیودحم -7
 .دننکن سکعنم نامزاس و دوخ

 عبانم
 .لوا پاچ ،تثعب تاراشتنا ،نارهت ،ناریا یتلود ریغ و یتلود یاه شخب رد یبایشزرا یاه شور :(6198) فسوی ،یلیبدرا

 تاراشتنا ،نارهت ،یرادا و یشزومآ رداک روما رد تلود نانکراک یبایشزرا حرط طباوض قابطنا یوحن لمعلا روتسد :(7198) یلع ،یریما
 .لوا پاچ ،هسردم

 .ناتسلگنا و ناریا یزیر همانرب ماظن رد یرهش یحارط دانسا هاگیاج یقیبطت یسررب .(8398) رصان ،روپکرب و ابیرف ،یئارق و دمحا ،رادکنب

 .248-268 :1 ،یزاسرهش و یرامعم همان
 هاگشناد .دشرا یسانشراک همان نایاپ ،نارهت یرادرهش و رهشنالک رد یرهش بولطم تیریدم یبایزرا و شجنس لدم (5398) یلع ،ینماث

 .نارهت
 نارمع یلم شیامه نیموس ،یرهش تیریدم یزاسدنمناوت و یرهش هعسوت ،یتکراشم درکیور (5398) انیس ،یحلاص و دمحم ،یمیلس

 یرهش
 .ناریا مدرم ندمت و گنهرف ،خیرات اکینایرآ همانشناد ،ناریا رد یرادرهش-هیدلب نیتسخن لیکشت ،(4398) هموصعم ،یدامع

 ینرشن تاراشتنا ،نارهت ،هعسوت و دشر داصتقا :(7298) یضترم ،نایغابهرق
 ایفارغج ،ناریا یاه ناتسا یرهش طاقن هعسوت و یزیر همانرب تیولوا ینیب شیپ و یگتفای هعسوت هجرد نییعت ،(5398) لضفلاوبا ،یربنق

 .5398 ناتسبات ،37 هرامش ،مهن لاس ،دیدج هرود (ناریا یایفارغج نمجنا یشهوژپ -یملع همانلصف)

 شرورپ و شزومآ پاچ ،اه نامزاس رد نانکراک تیعضو یسررب :(6198) دیعس ،نایمولظم

 همان هژیو ،00 هرامش ،مهدراهچ لاس ،تیریدم شناد هلجم ،ناریا هب یهاگن اب یلحمیاه نامزاس و یتلود تیریدم ،(5198) دمحم ،یمیقم
 .یتلود تیریدم

 دروم نزاوتم یزایتما تراک هعسوت زا هدافتسا اب یرهش تیریدم هعبات اه نامزاسی درکلمع یبایزرا یوگلا یحارط :(0398) دمحم ،یوسوم
 48 هرامش ،موس لاس ،یتلود یاه نامزاس تیریدم همانلصف ،دهشم یرادرهش :هعلاطم

 هعلاطم) ناریا رد یرهش هچراپکی تیریدم رارقتسا یجنس ناکما یسررب :(1198) هفطاع ،یعینص و ارهز ،ینیسح و نیدلا سمش ،یمظان
 .7 هرامش ،لوا لاس (دهشم رهش :یدروم

 ،یندیس ،نارهت :یدروم هعلاطم یرهش قطانم تیریدم و یزیر همانرب راتخاس یقیبطت لیلحت ،(4398) دیون ،یناوضر یدیعس و دالیم ،رفامه
 .مهدزاود هرامش ،یرهش تیریدم یشهوژپ یملع هیرشن ،وتنروت

 .رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،یقیبطت تیریدم .(7398) یهاشبرع یناطلس و یدهم دیس ،یناولا
Acros. al (2013): Citizens’ Satisfaction with Municipal Services: A Case of Bharatpur Municipality, 
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